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A GAzetA dos Municípios

Escola Maestro Fêgo 
Camargo realiza testes

a partir de 27 de
novembro

Taubaté mantém
serviços básicos no
feriado de Finados

De 27 a 30 de no-
vembro acontecem os 
testes aos 1975 ins-
critos para o Processo Se-
letivo da Escola Munici-
pal de Artes Maestro Fêgo  
Camargo, em Taubaté. 
Os candidatos puderam 
escolher, no ato da ins-
crição, o horário e a data 
dentro deste período para 
realizarem seus testes.   
O acesso à escola é pela 
entrada lateral na Rua Por-
tugal, nº 38, Jardim das 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 2 de no-
vembro (quinta-feira), em 
razão do feriado do dia de 
Finados e no dia 3 (sexta-
feira).
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva serão nor-
mais. Os PEVs (Pontos 
de Entrega Voluntária) 
funcionarão na sexta-fei-
ra, dia 3, das 7h às 17h e 
no sábado, dia 4, das 7h 
às 13h. Os serviços essen-
ciais à população não se-
rão interrompidos:

Nações.
Os interessados buscam 
uma das 455 vagas dis-
poníveis, distribuídas em 
cursos nas áreas de Artes 
Visuais, Dança, Musicali-
zação Infantil, Instrumen-
to Musical, Canto e Teatro.  
Os resultados preliminares 
serão divulgados em lista  
única para cada curso, a 
partir do dia 15 de dezem-
bro de 2017 e os resul-
tados finais no dia 22 de 
dezembro, na Escola Fêgo 

* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-

Camargo, Secretaria de 
Educação (Rua Itanhaém, 
37, Jardim Russi) e no site 
www.taubate.sp.gov.br/
fego.
As matrículas serão na 
própria secretaria da Es-
cola de 09 a 19 de Janei-
ro de 2018, de segunda 
a sexta-feira das 08h às 
11h e das 13h às 16h.  
O início das aulas acompa-
nhará o calendário escolar 
definido pela Secretaria de 
Educação.

bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Munici-
pal – dia 2 das 6h às 
13h, dia 3 das 7h às 17h,  
dia 4 das 6h às 14h e dia 5 
das 6h às 13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

Escola cria webrádio para 
trabalhar educação
ambiental em Pinda

Os alunos do Ensino Fun-
damental II da EE “ Prof. 
João Martins de Almeida, 
estão neste ano de 2017, 
participando do Projeto 
“Plugadinho”. Este proje-
to trabalha princípios da 
Educomunicação Sócio 
ambiental.
Para solidificar as ações, 
essa ‘turminha’ recebeu a 
professora Adriana Ale-
xandrina Nogueira Miran-
da Picca, do Projeto Casa 
Verde, onde puderam co-
nhecer os trabalhos desen-
volvidos na cidade e sua 
importância para o meio 

ambiente.
Dando continuidade ao 
aprendizado, a escola 
também fez uma visita 
às dependências do Pro-
jeto Casa Verde, na Vila 
São Benedito, onde foi 
oportunizada a monta-
gem de uma maquete do 
Vale do Paraíba e pude-
ram brincar com os jogos  
pedagógicos.
 Esse projeto nasceu oriun-
do de um já existente na 
escola, voltado para alu-
nos de Ensino Médio que 
tem por objetivo aproxi-
mar os alunos do mercado 

de trabalho, e o domínio 
das novas tecnologias na 
educação.
“Plugadinho” é ministrado 
por alguns alunos do ensino 
Médio que se voluntariam  
para ensinarem os co-
legas menores a manu-
searem equipamentos 
e se expressarem atra-
vés do veículo Rádio.  
O projeto é acompanhado 
pelo professor Matheus 
Oliveira Vieira, psicopeda-
gogo que faz as interven-
ções adequadas em todo 
o processo de produção e 
edição dos programas.

Prefeitura de Pinda
entrega 18 novas
viaturas à cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na ma-
nhã de segunda-feira (30), 
a entrega de 18 viaturas 
para reforçar a segurança 
na cidade. No total, foram 
18 viaturas, sendo sete car-
ros e seis motos para a Po-
lícia Militar, dois veículos 
para o Corpo de Bombei-
ros e mais três automóveis 
para a Guarda Municipal. 
A iniciativa foi da admi-
nistração municipal, com 
recursos próprios.

Para o secretário de Pro-
teção e Bem-estar ao Ci-

dadão, José Sodário, este 
foi um grande ganho para 
a cidade. “A entrega das 
viaturas faz parte do plano 
de trabalho desta gestão e 
vem contribuir de forma 
sólida para reforçar a se-
gurança da população”.
Essa entrega faz parte de 
um conjunto de ações vi-
sando aumentar a segu-
rança na cidade, ao lado 
da instalação das câmeras 
de monitoramento de se-
gurança com uma central 
de monitoramento (COI), 
a criação da Secretaria de 
Proteção e Bem Estar ao 

Cidadão e o retorno e au-
mento do efetivo da Ativi-
dade Delegada - com até 
32 policiais nas ruas, além 
do efetivo rotineiro.
Durante a cerimônia de 
entrega das viaturas, o 
prefeito Isael Domingues 
anunciou ainda mais me-
lhorias para a área da se-
gurança. “Em nosso pla-
nejamento, estão previstas 
a entrega de uma base da 
Guarda Municipal, além 
de novas motos e viatu-
ras para o Departamento 
Municipal de Trânsito”, 
adiantou.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar 
as vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. 
Existem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, 
ocorrência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com for-
ças para superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem pro-
blemas e tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa 
avaliação das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exer-
cerão pressão. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás 
resistência interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações 
consideradas dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após 
a vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não de-
sista dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as 
posições e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar 
certo, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão 
pra ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que 
quando não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a 
distância entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua 
fala seja a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o 
tempo pra ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

Cemitério Municipal do 
Belém espera receber 

mais de 20.000 pessoas 
no Dia de Finados

O Cemitério Municipal do 
Belém em Taubaté foi pre-
parado para recepcionar 
mais de 20.000 visitantes, 
das 6h às 18h no dia 02 de 
novembro, Dia de Fina-
dos.
A movimentação do pú-
blico já aumentou desde 
o último final de semana , 
dias 28 e 29 de outubro.  O 
horário de funcionamen-
to do cemitério, em dias 
normais, é das 7h às 17h. 
E haverá flexibilidade, de-
pendendo do número de 
visitação, nos dias próxi-
mos ao feriado.
Familiares e amigos po-
derão executar a limpeza 
dos jazigos até mesmo no 
dia 02. Pequenas manu-
tenções, como pintura, até 
o dia 1º de novembro.
A Prefeitura de Taubaté 
tem executado manuten-
ções periódicas nos ce-
mitérios. Assim, para o 

feriado do dia 02, foram 
executadas pequenas ma-
nutenções, limpeza, capi-
na e expedidas notifica-
ções aos proprietários para 
construção de tampas de 
carneiras etc.
Os túmulos mais visitados 
são o da menina Daniela, 
que aos 7 anos foi atro-
pelada e desde então um 
grande números de pesso-
as atribui a ela a realização 
de milagres. Pessoas depo-
sitam brinquedos e doces 
no túmulo como forma de 
agradecimento a alguma 
graça alcançada. E o tú-
mulo dos “Pracinhas”, que 
participaram da 2ª Guerra 
Mundial. Os interessados 
em comercializar produ-
tos (alimentos, água, re-
frigerante, sorvetes, além 
de velas e flores), devem 
residir no município e a 
recomendação é de que 
compareçam a Secretaria 

de Serviços Públicos, no 
Setor de Fiscalização de 
Posturas, até  1º de novem-
bro  para solicitação de au-
torização para comércio 
em frente ao cemitério. 
Estarão presentes no local 
agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
para orientar os usuários 
em como evitar focos do 
mosquito Aedes aegypti.
A cidade de Taubaté pos-
sui dois cemitérios muni-
cipais. O Cemitério Muni-
cipal de Taubaté (Belém, 
fundado em 1887): com-
posto por 5.000 jazigos 
perpétuos, 12.000 jazigos 
de arrendamento, 3.400 
columbários subterrâneos, 
500 columbários aéreos e 
750 nichos. E o Cemité-
rio Quiririm (fundado em 
1928) e conta com 100 
jazigos perpétuos, 1.000 
jazigos de arrendamento e 
168 nichos.

Taubaté segue invicto 
na Taça Mulher de
Futebol Feminino

O time de futebol femi-
nino da SEEL/ AD/ E. C. 
Taubaté venceu o Atlé-
tico Jaçanã de São Pau-
lo, por 4 a 0, na tarde do 
último domingo (29),  
pela Taça Mulher. O resul-
tado manteve a liderança e 
a invencibilidade das me-

ninas do Burro da Central 
no torneio.
Os gols da vitória fo-
ram marcados por  
Thalita, Rafinha e Alexia 
no primeiro tempo. Na vol-
ta dos vestiários, a equipe 
seguiu dominando a par-
tida e Tainá completou a 

goleada. Na próxima ro-
dada, que será a última da 
primeira fase, as taubatea-
nas enfrentarão a AD/ Vila  
São José. A partida será 
no dia 5 de novembro (do-
mingo), às 16h no cam-
po da Vila São José, em 
Taubaté.
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SQUASSONI consegue 
doação de locomotiva

turística para Tremembé

JARDIM SANTANA É CAMPEÃO
DA COPA DO ARROZ 2017

Deputado federal articu-
la junto ao DNIT e ma-
quinário será repassado 
ao município em 30 dias. 
Câmara de Vereadores re-
conheceu feito na última 
sessão
 Após articulação do de-
putado federal Marcelo 
Squassoni (PRB) junto 
ao DNIT – Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes, o órgão 
firmou o compromisso de 
viabilizar a doação de uma 
locomotiva desativada e 
um vagão de passageiros 
para Tremembé, no Vale 
do Paraíba. O pleito havia 
sido feito pela Câmara de 
Vereadores, em movimen-
tação encabeçada pelo seu 
presidente, Adriano dos 
Santos (PV). O maquiná-
rio deverá ser repassado 
ao Município dentro de 
30 dias e será colocado na 

Na manhã deste domingo, 
29, aconteceu a grande fi-
nal da Copa do Arroz 2017 
(1° Divisão) entre as equi-
pes do Jardim Santana e 
Padre Eterno.
O jogo acabou num re-

praça Geraldo Costa (Pra-
ça da Estação), ao lado da 
Centenária Estação Ferro-
viária, expressivo ponto 
turístico local.
 Formalizado pela Câmara 
Municipal de Tremembé, 
o pedido estava pendente 
de liberação que, após ar-
ticulação de Squassoni, foi 
avaliado em uma semana. 
Na última sexta-feira (19), 
a Prefeitura de Tremembé 
foi notificada sobre a libe-
ração. 
O presidente da Câmara, 
Adriano dos Santos, fez 
agradecimento público ao 
deputado na sessão da últi-
ma segunda-feira (23). “O 
deputado Marcelo Squas-
soni interviu para nós jun-
to ao Estado para que con-
seguíssemos a aquisição 
dessa locomotiva e desse 
vagão de passageiros, que, 
com certeza, irão deixar 

sultado elástico de 
5 a 0 para a equipe  
vermelha. Gols de Mai-
con, João, Luiz Felipe, 
Nana e Eduardo.
O artilheiro do campeona-
to com 16 gols foi Nana 

ainda mais interessante o 
nosso município”, frisou 
Adriano. Centenária: Si-
tuada no Vale do Paraíba, 
no Interior de São Paulo, 
Tremembé é reconhecida 
como Estância Turística e 
tem como um dos princi-
pais pontos de visitação a 
praça principal, onde está 
situada uma estação fer-
roviária que completou 
100 anos de existência em 
2014. É lá que o equipa-
mento será instalado.
  “Trata-se de um muni-
cípio com grande poten-
cial turístico e, por isso, 
esperamos que os novos 
maquinários possam cola-
borar com a promoção do 
turismo na região. Vamos 
acompanhar de perto para 
que tudo seja resolvido 
dentro dos prazos estabe-
lecidos”, garante Squasso-
ni.

e o goleiro menos vazado 
foi Jackson Oliveira, am-
bos jogadores do Jardim 
Santana.
#Parabéns a organização e 
a todas equipes que parti-
ciparam...Até 2018

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 201, Termo nº 6671
Faço saber que pretendem se casar CELSO HENRIQUE RAMOS e CLARICE 
RAMOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Santa Isabel - SP, 
nascido em 14 de setembro de 1972, de profissão pedreiro, de estado civil sol-
teiro, residente e domiciliado na Rua Serra Negra, nº 305, Parque das Fontes, 
nesta cidade, filho de RENATO MARIANO RAMOS, de 73 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido na data de 3 de janeiro de 1944 e de MARIA CATARINA 
DE OLIVEIRA RAMOS, de 66 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 21 de novembro de 1950, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é 
natural de Tremembé - SP, nascida em 24 de maio de 1969, de profissão do lar, 
de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do con-
traente, filha de BERTINO ANTONIO RAMOS, falecido em Tremembé/SP na 
data de 16 de agosto de 1969 e de MARIA DA PIEDADE MOREIRA RAMOS, 
de 70 anos, natural de Cachoeira Paulista/SP, nascida na data de 22 de agosto 
de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, visan-
do dar transparência às suas ações, projetos e programas am-
bientais implantados, informa que nossa cidade estava na 567º 
posição no ranking do PMVA (Programa Município Verde Azul) 
e agora em 2017, saltamos para 274º. (A pontuação representa 
uma evolução de 87,64% no ranking dos municípios) Passamos 
mais de 293 municípios basicamente com atividades como: es-
goto tratado, arborização urbana, gestão das águas, qualidade do 
ar, estrutura ambiental e principalmente a educação ambiental 
praticada de acordo com as tarefas do programa na formulação 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°054/2017 – No dia 31 de 
outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudica-
ção proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº054/2017, referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Prestação 
de serviço de Divulgação de Anúncios com Carro de Som e Gravações de 
Vinhetas de 30 a 60 segundos, à empresa: LUIS CLAUDIO JANUÁRIO 
18390283867, com valor total de R$34.955,00. Fica a empresa convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N°060/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Eletrodomésticos. Data da 
realização: 16/11/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°056/2017 – No dia 31 de 
outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº056/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Material de Mídia Visual, à empresa: PONTO 
- INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, com valor total de 
R$33.168,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 058/2017. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos de Pro-
teção Individual. Data da realização: 17/11/2017 às 09h00min - Início do 
credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.

Extrato da Lei nº 1.082 – de 31 de outubro de 2017.

 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional e suplementar ao orçamento do exer-
cício de 2017, e dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Mu-
nicipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a 
referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 
1600. Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 

Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

e aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentá-
veis.
O secretário responsável João Vicente de Oliveira esclarece: 
“Com a melhoria no ranking, consequentemente traçaremos um 
norte em busca da certificação total dada pelo programa e da 
sustentabilidade no município, essas conquistas se refletem em 
ações que representam na prática uma melhora visível de quali-
dade de vida para a população, pois Tremembé agora conta com 
uma via de acesso a projetos e receitas financeiras dos órgãos 
federais e estaduais para sua realização”.

TREMEMBÉ SOBE 290 POSIÇÕES NO RANKING 
DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL
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Inauguração Tremembé 
terá 1º viveiro municipal 

de mudas nativas

Prefeitura de Taubaté
realiza audiência pública 
sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias

Taubaté inicia efetivação 
de matrículas para

Educação Infantil em 2018

Fundo Social de
Solidariedade de
Taubaté realiza

Campanha de Natal

Na manhã desta sexta-
feira, dia 27 de outubro, 
a Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da Se-
cretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, inaugura 
o 1º Viveiro Municipal de 
Mudas Nativas do Municí-
pio.
O Viveiro Municipal está 
localizado a Rua Maria do 
Carmo Ribeiro, no terreno 
da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Profª 
Emilia de Moura Marcon-
des, uma parceria que nas-
ceu para prosperar.
Segundo orienta o Se-
cretário de Agricultura e 
Meio Ambiente João Vi-
cente: “As mudas de ár-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
realizou nesta quinta-feira, 
26 de outubro, uma a au-
diência pública sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias na Câmara Municipal.  
A audiência terá conti-
nuidade nesta sexta-feira 
(27), a partir das 9h.
Secretários municipais 
estiveram na audiência 
para explanar sobre o or-
çamento de suas respec-
tivas pastas e estabelecer 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté informa que 
já estão no site oficial as 
listagens com o nome da 
mãe ou responsável, cujas 
matriculas de seus filhos 
estejam liberadas. Cabe 
ressaltar que as matrículas 
em questão são referentes 
às crianças que já esta-
vam em lista de espera da 
Educação Infantil e que o 
não comparecimento à Se-
cretaria de Educação será 
caracterizado como desis-
tência da vaga.
Para consultar as listas, os 
pais ou responsáveis de-

De 6 de novembro a 8 
de dezembro acontece a 
Campanha de Natal 2017 
do Fundo Social de So-
lidariedade de Tauba-
té (Fussta). Com o tema 
“Doe um brinquedo e faça 
uma criança feliz”, a ação 
tem como objetivo arreca-
dar brinquedos novos ou 
em bom estado para serem 
distribuídos às crianças de 

vores nativas, podendo ser 
frutíferas ou ornamentais, 
serão doadas a popula-
ção para serem plantadas 
em nossa cidade, nas cal-
çadas, residências, áreas 
verdes etc;… haverá no 
viveiro um funcionário 
no horário das 08:00h 
as 17:00h para receber  
o cidadão tremembeense 
e fornecer as mudas soli-
citadas, até a quantidade 
de três mudas, porém se 
tratando de um pedido de 
maior quantidade os técni-
cos da Secretaria realiza-
rão visita técnica antes da 
doação.”
A população reconhece a 
importância, a necessida-
de e o benefício da arbo-

a destinação dos recursos 
para melhor atender a po-
pulação. A LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 
seleciona entre as ações 
previstas no PPA (Plano 
Plurianual) àquelas que 
terão prioridade na execu-
ção do orçamento do ano 
seguinte.
A estimativa de Receita 
para o ano de 2018 corres-
ponde a R$1.600.000,00. 
Em relação às despesas, a 
previsão é de que as mais 
significativas sejam as das 

vem acessar o endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br, no menu “Secre-
tarias”, aba “Educação”, 
clicar na opção “Educação 
Infantil” depois “Convo-
cação para Novas Matrí-
culas”.
Para efetuar a matrícula, 
são necessários originais 
e cópias dos seguintes 
documentos: RG do pai 
ou responsável, certidão 
de nascimento da criança, 
comprovante de residência 
atual e em nome do pai ou 
responsável e Cartão SIM.
O atendimento acontece 

entidades e comunidades 
carentes do município.
As caixas estarão distribu-
ídas nos seguintes locais: 
Escola Dinâmica; Objetivo 
Júnior I; Objetivo Júnior 
II; Escola Espaço Mágico 
I; Escola Espaço Mágico 
II; SEST SENAT; Depó-
sito Cardoso; Orthoprite 
Taubaté; Otorrino Centro; 
Cartório de Imóveis; Colé-

rização de nossa cidade, 
que envolve muito além 
dos benefícios visíveis de 
diminuição do calor, pro-
dução de sombra, atração 
para os pássaros, purifica-
ção do ar, areação, prote-
ção do solo e muitos outros 
que conhecemos, mas cabe 
aqui um esclarecimento  
muito importante: a arbo-
rização de nossa cidade é 
um projeto de todos, pio-
neiro em nossa cidade, 
essencial para o novo ca-
ráter de cidadania e qua-
lidade de vida que a atual 
administração direciona 
ao Meio Ambiente de Tre-
membé, despertando a 
consciência de seus cida-
dãos.

secretarias de Educação, 
Saúde e Serviços Públicos.
A Lei de Diretrizes Or-
çamentárias compreende 
as metas e prioridades da 
administração municipal 
para o exercício financeiro 
do ano de 2018. Sua ela-
boração é anual e passa 
por apreciação da Câmara 
Municipal, fixando as me-
tas fiscais da Prefeitura, do 
Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté e da 
Universidade de Taubaté e 
suas Fundações.

na Secretaria de Educação 
situada a Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h, conforme cronogra-
ma abaixo:
Nível Escolar p/2018 = 
Data de Comparecimento
MATERNAL II = De 
23/10/17 a 30/10/17
MATERNAL I = De 
30/10/17 a 10/11/17
BERÇÁRIO II = De 
13/11/17 a 17/11/17
BERÇÁRIO I  = De 
20/11/17 a 24/11/17

gio Basic; ACIT; Dipark; 
Prolim; ABC Transpor-
tes; Plástic; TCC; Sicoob 
9 de Julho; Sicoob J. Fé-
lix; Supermercado Shibata 
(Jardim Maria Augusta); 
CAVEX; Escola Dr. Al-
fredo José Balbi; Sedes; 
Câmara Municipal; Clube 
Associação de Taubaté; 
Hospital Ubarana I e II; 
Detran; Net (Av. do Povo); 
Colégio Cotet; Colégio 
Jardim das Nações;  Esco-
la Municipal Santa Luzia; 
5º Batalhão de Polícia Mi-
litar; Supermercado Itam-
bé e Corpo de Bombeiro 
(Vila São José). Após o 
encerramento da campa-
nha será realizada a tria-
gem dos brinquedos e na 
semana seguinte acontece 
a entrega. Espetáculo so-
lidário – No dia 18 de de-
zembro, às 20h, no Teatro 
Metrópole acontece o es-
petáculo “Fussta e a Magia 
do Natal”. O ingresso será 
trocado por um brinquedo 
novo ou em bom estado na 
bilheteria do Teatro.

Considerada a maior obra da história de Tremembé com um investimento 
de aproximadamente R$ 22 milhões e com assentamento de mais de 71 
quilômetros de canos de esgoto, a Prefeitura teve papel fundamental for-
necendo a planta urbanística oficial dos bairros em 2013, definindo assim 
detalhes do arruamento que permitiu à Sabesp contratar o projeto para exe-
cução da obra de esgotamento sanitário dos bairros.
A previsão de inauguração da obra está marcada para o aniversário da cida-
de, 26 de novembro de 2017. Lógico que, se nada anormal acontecer.
“Tremembé demorou 35 anos a receber uma obra dessa magnitude. Muitos 
duvidaram que essa obra iria sair, mas a prova está ai, aos olhos de quem 
quiser ver. Provamos mais uma vez, que com trabalho sério conquistamos 
novos horizontes.” - comentou Marcelo Vaqueli, Prefeito de Tremembé
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